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Van 30 augustus tot 1 september wordt op Cyprus een driedaagse training gegeven 

over gewelddadige radicalisering onder jongeren, gericht op jeugdwerkers en 

andere professionals die met jongeren werken! 

Elke partner van het RADEX-consortium stuurt twee vertegenwoordigers naar de 

gebouwen van Synthesis in Nicosia om training te geven en te ontvangen over het 

onderwerp van het project. Het zal ook dienen als een laatste update van de 

ontwikkelde cursus en de nieuw gemaakte modules. Het belang van de leeractiviteit 

voor het RADEX-project ligt in het creëren van een transnationale groep 

gelijkgestemde professionals uit de partnerlanden, om ervoor te zorgen dat de 

online training, de modules en de digitale waarschuwingstool worden overgedragen 

aan de doelgroep in overeenstemming met het oorspronkelijke idee en ontwerp van 

de modules. 

 

Wat zijn onze doelstellingen met dit evenement? 

Het doel van de training is om toekomstige trainingsiteraties te ondersteunen en 

om een voorbeeld van een training te proeven, dat zal worden aangevuld met de 

online cursus. In detail zijn de belangrijkste doelstellingen het vergroten van de 

kennis van de partners over gewelddadige radicalisering onder jongeren en de 

effecten van een positieve benadering daarvan. Het gaat ook om het leren over 



bestaande initiatieven, EU-programma's en andere projecten op het gebied van 

radicalisering, over praktische voorbeelden en casestudy's om signalen van 

radicalisering te begrijpen en te identificeren, en te handelen voor, tijdens en nadat 

ze op een positieve manier verschijnen. Over het algemeen is deze training bedoeld 

om de vaardigheden van belanghebbenden te verbeteren door middel van 

leeractiviteiten en de uitwisseling van goede praktijken om kwaliteitsvolle training 

te garanderen en een netwerk op te bouwen van kenniscompatibele individuen. 

 

Hoe zal het werken? 

Ten eerste zal deze bijeenkomst van partners de gelegenheid bieden om kort de 

huidige stand van zaken van het project en het tot dusver verrichte werk te herzien. 

Door de presentatie van het project, van de online cursus en een workshop over het 

begrip radicalisering, delen alle deelnemers hun gedachten en observaties met hun 

leeftijdsgenoten. Het evenement wordt gevolgd door de presentatie van elk van de 

5 modules door de vertegenwoordigers van de partner die verantwoordelijk is voor 

zijn deel van de cursus: 

• Kritisch denken en online inhoud filteren om radicalisering te voorkomen 

• Positieve politieke participatie 

• De veerkracht van jongeren versterken door creatief te denken 

• Een positieve preventieaanpak: Het versterken van de weerbaarheid van 

jongeren en een positieve identiteitsvorming 

• Radicalisering begrijpen: Van theorie naar praktijk. 

De andere deelnemers zullen deze module kunnen volgen op een model dat in de 

buurt komt van degene die beschikbaar zal zijn op de online cursus van het project. 

Het face-to-face format zal groepsactiviteiten over case studies en scenario's 

mogelijk maken, om debatten op gang te brengen en discussies te stimuleren. 

We laten je weten hoe het afloopt! 

 


